
 

             HET MUZIKRANTJE 
 

                                September 2017 

 
Dag Concordiaan, 
 
Het verlof is achter de rug, de zomerse temperaturen hielden ons nog in een 
opperbeste stemming om na te genieten van de prachtige concerten die ons 
harmonieorkest bracht met Merchtem–kermis.   
 
Ook een dikke merci aan Piet, Luc en Jos die ook nu weer met het slagwerk aan het 
sleuren waren, en aan jullie, supporters, omdat jullie er ook nu weer bij waren om 
Concordia aan te moedigen. 
 
De muzikale week sloten we op een feestelijke wijze af : Penningmeester Arnold 
Schoukens ( ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag op 4 juli ) en voorzitter Mark 
Vanderstraeten ( Mark vierde zijn 60ste levensjaar op 7 juli )  boden de aanwezige 
muzikanten op de eerste repetitie na kermis een barbecue aan, samen met een 
pintje geschonken door de kas. Ook nu weer werden de groentjes gesponsord door 
Christa’s FRUITHOEVE. Fijn om erbij te zijn ! 
 
Ondertussen heeft het bestuur samengezeten met de muzikanten om het wel en wee 
van Concordia te waarborgen. De conclusies van deze vergaderingen zullen wij jullie 
wellicht in een volgend Muzikrantje kunnen toelichten. 
 
Mark 
 
 

De WIJNAKTIE van Concordia blijft lopen ! Verlengd door succes blijven wij onze 
zomerse wijnen én deze van vorig jaar aanbieden. Meer info nodig ? De 
bestuursleden brengen je graag op de hoogte, bestellingen na een week afgeleverd. 
Bestel nu al je eindejaarsgeschenken en de drank voor de feesttafel ! 

 

VAN HARTE PROFICIAT aan André Hellinckx en zijn echtgenote José Vermoesen 
die 50 jaar terug, op 14 september 1957 in het huwelijksbootje stapten. Wij wensen 
hen nog vele gelukkige jaren samen ! 
 
 

Wij willen de BEDELING van het MUZIKRANTJE vooral (en sneller ) laten 
gebeuren via e-mail. Mogen wij u vragen om jullie gegevens ( of dit van iemand die 
je het Muzikrantje kan doorgeven ) door te sturen naar 
marc.vanderstraeten@telenet.be ? Enkel zij die geen mail adres doorsturen zullen 
ons ledenblad nog steeds via ronddrager of post toegestuurd krijgen. Ook nieuwe 
ronddragers zijn welkom. Als we hiervoor op jou mogen rekenen, graag een seintje 
aan Mark. 
  

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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Onze 49 ste HEERLIJKE SMULPARTIJ  gaat door op zaterdag 7 oktober vanaf 
18u en zondag 8 oktober van 11.30u tot 15u, zoals steeds in feestzaal “ ’t Vijverdal “. 

Vanzelfsprekend is iedereen hier van harte op uitgenodigd. Bij dit muzikrantje is een 
affiche bijgevoegd; mogen we je ook nu vragen deze op een goed zichtbare plaats 
op te hangen ?  

 

PLANNING SMULPARTIJ 
donderdag 5 oktober, 19u : opzetten tent 

Zaterdagmorgen 7 oktober vanaf 8 uur : keukenaktiviteiten en zaalschikking ! 
Vele handen maken licht werk ! 

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober verwachten wij alle vrijwillige opdien(st)ers en 
help(st)ers respektievelijk tegen 17u en 10.45u.  

Personen die hun naam nog niet hebben opgegeven, kunnen steeds terecht bij Piet  
(0479 42 16 95 ) en uiteraard bij ieder ander bestuurslid of lid van ons feestcomité ! 
Zondag vanaf 15u begint de opkuis en de verhuis. Ook hier verwachten wij uiteraard 
vele helpende handen ! Mogen we ook op jou rekenen, iedereen is welkom : leden 
en ereleden, muzikanten, ouders van jeugdmuzikanten, kortom iedereen ! 

Je kan ook het onderstaand formuliertje invullen en mail het ons ( concordia-
merchtem@telenet.be ) of steek het in de bus van Mark Vanderstraeten, De Zippe 39 
of breng je het binnen bij een eerstkomende repetitie.  

  

ACTIVITEITENKALENDER 2017 
HEERLIJKE SMULPARTIJ zat 7, zon 8 oktober 2017, ’t Vijverdal 

VREDESVIERING zaterdag 11 november 2017, kerk 

CECILIAVIERING zondag 12 november 2017, kerk 

CECILIAFEEST zaterdag 25 november 2017, ’t Vijverdal 

PAASCONCERT zondag 15 april 2018 

Aan deze kalender kunnen nog extra activiteiten toegevoegd worden, in functie van 

activiteiten, optredens ed, verdere info volgt, zie ook op de Concordia-facebookpagina 

en op onze website.  
 

Naam …………………………………………..................………………… tel ………......................……… 
Mail …………………………………………………..........………@....................................................... 
wil meewerken op de smulpartij met de volgende ta(a)k(en) (aanduiden met x): 
 

Opzetten tent (donderdag, 19u)   

Keukenwerkzaamheden (zaterdag overdag)   

 Zaterdag Zondag 

Keuken (tijdens smulpartij)   

Opdienen   

Opschrijven   

Afruimen   

Administratie   

Afbraak (zondag, 15u)   

Terug te bezorgen aan Mark Vanderstraeten, De Zippe 39 
of via mail naar info@concordia-merchtem.be 
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